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સતપંથના (ુવાનોએ જ સતપંથ.ું અપમાન કર3 ર4ા છે.
08-Mar-2020

Viral Message on Social Media

સોસીઅલ મી:ડયામાં વાઈરલ મેસેજ

સતપંથના (ુવાનોએ જ સતપંથ.ંુ અપમાન કર3 ર4ા છે… એના થી મને >ુબ શરમ આવે છે.

 ંુબઈમાં રમાતી +,કેટ રમત ગમત કાય2,મમાં સતપંથના 7ુવાનોએ મા; +,કેટમાં રમવા મળે એટલા 
માટે લે>ખતમાં બહેAદરC આપી છે કે તેઓ બધા Hી અ>ખલ ભારતીય કKછ કડવા પાટCદાર સમાજના 
તમામ નીNત Oનયમો અને આદેશોQુ પાલન કરશે અને ઉNમયા માતાS Tઝાના VુકાદાQુ ંપણ અXરે 
અXર પાલન કરશે. જયારે પીરાણાની સતપંથની માCૃ સંEથા Fારા Gહેરમાં Iઝાના Kુકાદાને 
વખોડવામાં આવેલ છે. Nયારે સતપંથના (ુવાનો આ Kુકાદા.ંુ પાલન કરવાની વાત કરતા હોય 
તો એ ખરેખર શરમ જનક છે.

આપણા સતપંથના 7ુવાનો કઈ તરફ જઈ ર[ા છે? એક રમત ના ર\યા હોત તો ]ું ફરક પડતો હતો? 

સતપંથ સમાજમાં +,કેટ તો રમાય છે ને. ^યાં કોઈ સનાતની આવીને રમવાની જબરદ_તી કરે છે? 

ના. તો પછC આપણે સતપંથના 7ુવાનોએ આવી હલકાઈ કરવાની `ાં જaર પડb?

સતપંથ સમાજની જે છાપ બારે છે કે બોલીને ફર3 Gય…. બોલે એ પાળે નહQ…. એ ધીરે 
ધીરે સાચી થતી Gય છે. આપણે સતપંથીઓ ભલે ગૌરવ લેતા હ]ું કે સનાતન સમાજવાળા 
આપણને દૂર નથી કરC શકતા, પણ હકCકતમાં આપણે એ લોકોની રમત સમSજ નથી શ`ા.

મને હવે ધીરે ધીરે રમત સમજવા લાગી છે. +,કેટના બહાને પહેલાં સતપંથવાળાન ેપોતાની સાથ ે
ભેળવે. પછC તેમના જ અTુક લોકો સતપંથના (ુવાનોને કહે કે તમે :ફકર ન કરો… ફોમU ભરો, 
અમે છ3એ તમને રમાડWંુ. એટલે આપણા છોકરાઓ ગેલા થાય અને એની વાતોમાં આવી 
Gય. રમતના Oનયમો ગોળ ગોળ રાખે. પોતે સનાતનીઓ આપણી સામે રમત કરે કે એ લોકોમાં 
આપસમાં efટ છે. એટલે આપણે gૂરો ભરોસો આવે કે આપણે વાંધો નથી. ફોમ2 ભરાઈ hય, રમત 
માટે સતપંથના 7ુવાનો સનાતની 7ુવાનોની સાથે ટCમમાં ભળb hય. સતપંથના 7ુવાનોન ેબરાબર ઘેરC 
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નાખે, માન>સક રCતે. રમતની તૈયારCઓ કરે. kેlટCસ કરે, ટC શટm છાપે… રમતનો ઉ^સાહ nુબ ભરC 
નાખે.

છેoલ ે રમતના +દવસે સતપંથના ખીલડોઓના ફોમ2 રp કરાવે. ^યારે સતપંથના 7ુવાનો એવી 
પ+રq_થNતમાં નાખે કે kેમથી પીછે હટ કરે તો 7ુવાનોQુ અહr  ગવાય. એટલે પોતાQંુ અહr  સાચવવા 
સનાતનીઓ nુબ હો>શયારCથી શરતો  ુકે કે જો એ લોકોના નીNત Oનયમો અન ેઆદેશોQંુ પાલન 
કરશો તો જ સતપંથના 7ુવાનોન ેરમવા મળશે. હવે જુવો પ+રq_થNત કેવી આવી પડb. સતપંથના 
(ુવાનો ભગવાન લ[મીનારાયણનો મોટેથી જય ઘોષ કરતા થઇ ગયા છે. સતપંથના 7ુવાનોને 
એtંુ સમhવવામાં આવે છે કે ભગવાન એકજ છે તો ]ુ ંફરક પાડે છે, રમવા માટે લuમીનારાયણની 
જય બોલવી પડતી હોય તો બોલો. ૨૫-૩૦ વષU પહેલાં આપણા વડdલો ઈમામશાહ બાવાની 
જય eસવાય કઈ બોલતા નહQ, હવે તો fનgકલંક3 નારાયણના નામે લ[મીનારાયણની જય 
પણ શh થઇ ગઈ.

^યારે આપણા ગેoસફા સતપંથના સલાહકારો 7ુવાનોને એવી વાતો કરે કે ગમે એ થાય લખીને આપી 
દો, આપણે સનાતનીઓ કાઢC કેમ સકે? આપણે પણ સનાતની છCએ… જaર પાડે તો કહેજો કે 
અમારC ચ…. ઉતારCન ેજુવો અમે  ુસલમાન નથી. આન ેઆપણા 7ુવાનો આtંુ ^યાં બોલે. કેટલા 
નીચ પાયરC આપણા 7ુવાનોને આપણા સલાહકારો ઉતારC દCધા. અને આપણા 7ુવાનોને ખબર પણ 
ન પડb.

આપણો એક સાiુ જે ક.ક.પા. સમાજનો નથી એ હાલતે ચાલતે કથાઓ કરે છે અને 
કથાઓના બહાને આપણી jાfત પાસેથી લાખો kfપયા પડાવી Gય છે. પોતાના lખEસા ભારે 
છે અને બીS સમાજોમાં આપણા પૈસે પોતાની kNતwા વધારે છે. ટCવી પર પોતાની વાહવાહC કરાવે 
છે. એ સાxુ મને એમ લાગે છે કે સનાતનીઓ સાથે ભળેલો છે. 7ુવાનોના ભલા માટે લાખોને લાખો 
aOપયા પડાવી લીધા. Nવચાર કરો કે આ aOપયા આપણે કોઈ સારા કામમાં લગાyા હોત તો કેટzુ ં
ભzું થ7ંુ હોત. પોતે તો લાખો aOપયા પડાવી લે છે, પોતાના ટCમના ગીત-સંગીત વાળાન ેપણ લાખો 
aOપયા મીઠC જબરદ_તીથી અપાવે છે. અન ેઆપણા પૈસાના દમ ઉપર પોતાની k>સN} મેળવી બીS 
જ~યાએ કથાઓ કરC બધાને પીરાણા જોડવાના નામે પીરાણમાં પોતાQંુ વચ2_વ ધીરે ધીરે વધારે છે. 
સમ_ત સતપંથQંુ 7ુવા Nમલનના નામે પીરાણાનો કબજો કKછ કડવા પાટCદાર સતપંથ સમાજ પાસેથી 
છCનવીને પોતાના પાસે મેળવવાની એની Tડb રમત છે, એવી વાતો છેડે ચોક લોકો કરે છે.

આ hણે ઓછો હતો તો એક નવો સાxુ પીરાણા સાથ ેજોડવા તૈયાર થયો છે. હ+રયાણા કે 
હ+ર�ારનો છે. હમણાં આપણા વખાણ કરે છે એટલ ેઆપણે મીઠો લાગતો હશે પણ આગળ જતાં 
આ પણ પૈસા પડાવશે નOહ, એની ]ુ ંખાતરC?

આવા સાxુઓ આપણા 7ુવાનોને ઉ�કેરC સનાતન સમાજ સાથ ેજોડb રાખી, ધીરે ધીરે આપણા 
7ુવાનોના મનમાં સતપંથ ધમ2 માટે શરમ અને સનાતન સમાજ માટે ગૌરવ વધારતા hય છે. છેoલા 
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નાખે.નાખે.

7ુવાનોના મનમાં સતપંથ ધમ2 માટે શરમ અને સનાતન સમાજ માટે ગૌરવ વધારતા hય છે. છેoલા realpatidar.com7ુવાનોના મનમાં સતપંથ ધમ2 માટે શરમ અને સનાતન સમાજ માટે ગૌરવ વધારતા hય છે. છેoલા 



૧૦ વષ2 માં જુવોન ેકેટલી મોટC સં�યામાં લોકો સતપંથ છોડbન ેસનાતન સમાજમાં જોડાઈ ગયા. આ 
kવાહ સતત ચાzુ છે. રોજ એક-બે પ+રવાર સતપંથ છોyો એવા પાકા સમાચારો મળે છે. આપણ ે
પોતાના ગાલ ઉપર લપડ માર3ને ગાલ ભલે લાલ કરતા હોઈએ કે સતપંથ વધી ર4ો છે, સમાજ 
વધી ર4ો છે, પણ હક3કતમાં સતપંથ ઘસતો Gય છે. આની મને >બુ nચoતા છે.

સતપંથ ના આગેવાનોને વાત કરCએ તો મને હવે આગેવાનો ઉપર પણ શકંા થવા લાગી છે. અTુક 
આગેવાનોને માp આપણા પૈસામાં રસ છે. દરેક વખત નવી નવી વાતો… એક વાતમાં ફસાવો 
તો બીજુr  ખોટુr  તૈયાર કરે. કેટzું મીઠુr  મીઠુr  બોલે કે આપણ ેએમ લાગે કે આ લોકો સાચા છે અન ે
આપણી એટલે કે સતપંથની કેટલી �ચ�તા છે. પણ હક3કતમાં જુવો તો સતપથંના એક એક 
મહNવના આગેવાનો ધીરે ધીરે, કોઈને ખબર ના પાડે એમ સતપંથને છોડતા Gય છે. આપણા 
આગેવાનો એક કામ ચો�સ કરે છે કે �યાં �યાં સનાતન સમાજના આગેવાનો દેખાય ^યાં એનો 
બાજુમાં આવી દરુથી ફોટો પાડવા વલખા મારતા હોય છે. ફોટો પડb hય તો વાટથી વો�સએપમાં 
મોકલ ેઅન ેaબાબ કરે કે જુવો સનાતની નેતાઓ અમારC સાથે છે. જયારે હક3કત એવી છે કે 
આપણા આગેવાનો.ંુ કોઈ ભાવ sૂછCંુ નથી.

માટે હુr  સતપંથના 7ુવાનોન ેઆવાહન ક�r  છુr  કે હવે આપણ ેપોત ેNવચારCએ. આપણો સતપંથ ધમ2 
એટલો હલકો છે કે ]ુ ં કે આપણે સનાતનીઓ પાસે જઈ, એમની સં_થામાં ભેગા રાખવા માટે 
ગoલાંતoલાં કરવા પડે. આપણે બધી સાચી ખોટC બાહ�ધરC આપીએ અન ેપછC પાળbએ નહ�. અને 
મન મનાવવા માટે પોતાની hતને છેતરCએ કે ધમ2 ટકાવવા માટે આtંુ કરtંુ પડે. આપે આપણા 
ઈમામશાહ બાવાને છેતર3એ છ3એ. આપણ ેઆપણા છોકરાrઓને છેતર3એ છ3એ.

ભfવgયની પીઢ3ને એક :દવસ સાચી વાત સમGશે તો તેને સતપંથ ધમU અને સતપંથ સમાજના
વડdલો ઉપર શરમ આવશે. બીS બાજુ સનાતનીઓના માયા hળમાં ફસાયલા રહેશે તો પણ 
ધીરે ધીરે સતપંથ માટે શરમ અQુભવશે. સનાતનીઓની સાથે રહેવામાં બંન ે બાજુ આપણ ે
vુમાવવા.ંુ છે હવે. છેoલા ૧૦ વષ2માં આપણે આના પ+રણામો જોઈ ર[ા છCએ. આને આ 
પ:રwEથfતના જવાબદાર આપણા સતપંથના સાiુઓ અને સતપંથ સમાજના આગેવાનો 
છે. હવે એમQંુ સાંભળવાથી પહેલાં જaર Nવચારજો… ભાઈઓ.

જય �ુ�દેવ, હરC ઓમ,

Oન�કલંકC નારાયણની જય

The above message was widely circulating on WhatsApp and has been

reproduced as it is.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Link: http://www.realpatidar.com/a/oe71 

email: mail@realpatidar.com
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